
ZARZĄDZENIE NR 116/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 stycznia 2007 r.

w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Funduszy Europejskich.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy 
Europejskich, zwanego dalej Pełnomocnikiem.

2. Pełnomocnik podlega Prezydentowi Miasta Krakowa.
3. Pełnomocnik funkcjonuje w Pionie Inwestycji Miejskich.
4. Obsługę zapewnia Biuro ds. Funduszy Europejskich.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy, w szczególności:
1) podejmowanie działań w obszarze pozyskiwania środków pomocowych dla Gminy 

Miejskiej Kraków w ramach programów i funduszy Europejskich,
2) nadzór prac w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z udziałem 

środków pomocowych z programów i funduszy Europejskich,
3) opiniowanie wszelkich materiałów dotyczących procesu pozyskiwania środków 

pomocowych z programów i funduszy Europejskich,
4) współpraca z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy i fundusze 

Europejskie na szczeblu centralnym i regionalnym,
5) reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w zespołach opiniujących jednostek 

zarządzających lub wdrażających programy i fundusze Europejskie,
6) pozyskiwanie informacji o pracownikach wydziałów, miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, uczestniczących w innych zespołach 
opiniujących jednostek zarządzających lub wdrażających programy i fundusze 
Europejskie,

7) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w obszarze pozyskiwania 
środków pomocowych,

8) współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi,



9) współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami pozarządowymi 
oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami gospodarczymi działającymi na rzecz 
pozyskiwania środków pomocowych,

10)monitorowanie zadania dotyczącego pozyskiwania informacji o realizowanych 
projektach na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

11)nawiązywanie współpracy z miastami zagranicznymi w celu realizowania wspólnych 
projektów zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych,

12)monitorowanie działań Biura Funduszy Europejskich w zakresie realizowanych przez 
siebie zadań,

13)współpraca z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami 
gospodarczymi w przedmiocie swojego działania,

14)przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących 
programów i funduszy Europejskich,

15)uczestnictwo w pracach i spotkaniach dotyczących programów i funduszy 
Europejskich,

16)podpisywanie pism i dokumentów w zakresie swojej właściwości.

§ 3

Pełnomocnik składa Prezydentowi Miasta Krakowa, raz na pół roku (do 15 lipca i do 15
stycznia za rok poprzedni), sprawozdania ze swojej działalności.

§ 4

1. Pełnomocnik ma prawo do wydawania wiążących poleceń dyrektorom wydziałów 
i kierującym miejskimi jednostkami organizacyjnymi, biorącym udział w realizacji zadań 
wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.

2. Obsługę kancelaryjno – biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Funduszy Europejskich.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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